VVD West Maas en Waal

Motie VVD West Maas en Waal, FD West Maas en Waal & Partij Beneden Leeuwen

Onderwerp: Glasvezel infrastructuur
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 21 juni 2012, overwegende dat,
1.
2.
3.

Een degelijke glasvezel infrastructuur een bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijk West Maas en
Waal voor bedrijven en inwoners.
De verschillende recreatieve, agrarische ondernemers baat hebben bij een goede verbinding via
internet/telefonie en dus bij kan dragen aan het vestigingsklimaat.
Veel inwoners met een baan buiten de gemeente ondersteund worden in het ‘thuiswerken’ door een
goede internetverbinding

Verzoekt het college
Een coördinerende rol op zich te nemen tussen de belanghebbende partijen met als doel, de realisatie van
glasvezel buiten de dorpskernen. ( Waar reeds glasvezel aanwezig is ).
Mogelijke gesprekspartners, Waterschap rivierenland, kabelaar Reggefiber en energiemaatschappijen.






Het verzoek is nadrukkelijk gericht om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en niet om
financiële haalbaarheid te realiseren. Wel kan meegenomen worden of subsidies bijvoorbeeld van de
Provincie Gelderland en de regio Rivierenland tot de mogelijkheden behoren.
Een lijst met contactpersonen van de verschillende partijen, ten tijde van de inventarisatie, zal worden
verstrekt aan het college.
Ambtelijk inzet zal onderdeel van het traject zijn, de gemeenteraad wenst een terugkoppeling over
aanpak van het college wat betreft de overlegstructuur zodat de ambtelijk inzet beperkt kan blijven..
Als terugkoppeling op de motie wenst de gemeenteraad een samenvatting van de scenario’s die
glasvezel mogelijk kunnen maken en wat uiteindelijk het de uitkomst is van deze scenario’s.

Motivering
West Maas en Waal heeft de afgelopen maanden, onder leiding van een commerciële exploitant, glasvezel
gekregen in de kernen van de 8 dorpen. De buitengebieden van onze gemeente zijn echter niet aangesloten,
ook is er geen plan om dit in de nabije toekomst te realiseren. De coalitie ziet kansen door met de verschillende
belanghebbende te bespreken of bestaande infrastructuur ingezet kan worden als tracé voor
glasvezelbekabeling. Mede naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamerfractie van de VVD over
‘Slimme dijken”.
Het doel is om de verschillende bedrijven en onze inwoners de kans te geven gebruik te laten maken van deze
dienstverlening door synergie tussen verschillende partijen te benutten.
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